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Igreja – Fé Reformada
(Parte III)
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biblicamente saudáveis. Não pode- dos céus, perdoarei os seus
mos negar – ao mesmo tempo que pecados e sararei a sua terra”
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Extraído e Adaptado da
brasileira, cresceu também a suRevista Fé para hoje:
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CATECÚMENOS
As matrículas para a Classe de
Catecúmenos estão abertas e
poderão ser efetivadas com as
secretárias da Escola Dominical.
Os irmãos que pretendem professar a fé e que são oriundos de
outra denominação devem participar. As aulas começarão na primeira quinzena de fevereiro.
FEMOTAN
De 25 a 28 de fevereiro de 2017, no Recanto Cristão Riacho Doce,
será realizado o Acampamento da Femotan. O
valor da inscrição é R$
210,00 por acampante. A 2ª IPT
pagará R$ 90,00 de cada inscrição.
Dúvidas ou mais informações, falar
com Hugo Ferreira.
ZELADORIA
A Silvania está cobrindo as férias da Rosana até 26 de fevereiro.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em O Abismo Entre Promessa E
Realidade, Iain M.
Duguid, trata da inqui-

etante indagação: Como se sente quando parece haver uma
imensa diferença entre o que
Deus prometeu e aquilo que você
vê agora?
REUNIÃO DE
ORAÇÕES
Próxima quarta-feira,
às 20h30, a Reunião de
Orações será conduzido pela
dona Diva.
DEPARTAMENTO INFANTIL
a) Perfeito
Louvor: Ensaio
após a Escola Dominical, na sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje: Priscila e Wesdna Barros; Próximo domingo: Silvana
Pereira e Lílian Lima; MATERNAL 1:
Hoje (manhã e noite) Jéssika e
Gabrielle Couto; Próximo domingo: Vanessa e Andréia; MATERNAL
2: Hoje (manhã e noite) Olívia e
Odara Cieslak; Próximo domingo
Kataryne Araújo e Líllian Cerqueira. Observação: Queridos professores, se por algum motivo não
puderem cumprir a escala, POR
FAVOR, nos avisem com antecedência, para que não haja prejuí-

ESTUDO BÍBLICO
Próxima quarta-feira, às 20 horas, será
ministrado mais um estudo da série, A Fé
que Agrada a Deus: os pais de Moisés
e a fé que contagia, sob a ministração
do Rev. Jefferson.

zo no ensino das crianças; c) Culto Mirim: Hoje para crianças de 4
a 8 anos na sala do Culto Mirim,
Dirigente responsável: Ev. Ana
Eliza; Próximo domingo: Culto Infantil; d) Escola Dominical: Hoje
se iniciam as aulas no Departamento Infantil por faixa etária, a identificação das idades estão nas portas das salas; e) Palestra para
os Pais: Convidamos a todos os
pais que tem filhos participando do
Departamento Infantil, para uma
palestra especial, próximo domingo, após a abertura da Escola Dominical, na classe do Culto Mirim
com o Rev. Jefferson; f) Camiseta do Perfeito Louvor: O pagamento da camiseta poderá ser
feito com a Cláudia Soares. O valor será de R$ 20,00 por corista;
g) Queridos Pais: Para o salutar
andamento das aulas e o eficiente aprendizado dos pequeninos é
muito importante as crianças portarem Bíblias para participarem das
atividades do Ministério da Infân-

cia. Por isso, antes de saírem de
suas residências, POR FAVOR,
lembrem seus filhos de pegar suas
Bíblias.
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical do próximo domingo, 12/
02: Classe I – Wesley; Classe
II – Rev. Jefferson; Classe III
– Presb. Cícero; Classe IV – Fabrício; Classe de Casais –
Presb. Paulo; Classe de Jovens
– Rev. Alexandro; Classe de
Adolescentes – Presb. Sandro.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 12/02: Classes de Adultos: Classes I, II, III
e IV – Lição 7; Classe de Casais
– Lição 2; Classe de Adolescentes – Lição 13.
PREGADORES
Hoje e próximo domingo:
Rev. Jefferson.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 151: Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados
mais odiosos do que outros? Resposta: Alguns pecados se tornam mais agravantes: 1º
Em razão dos ofensores, se forem pessoas
de idade mais madura, de maior experiência
ou graça; se forem eminentes pela vida cristã,
dons, posição, ofícios; se forem guias para outros e pessoas cujo
exemplo será, provavelmente, seguido por outros. Referências:
Jeremias 2:8 e 5:4-5; 1º Reis 11:9; 2 º Samuel 12:7, 9 e 14;
Ezequiel 8:11-12; Lucas 12:47; João 3:10; 1ª Coríntios 5:1; Tiago
4:17; Romanos 2:21, 22 e 24; Gálatas 2:14; 2ª Pedro 2:2.

PRESBÍTEROS
PÚLPITO
Pastoral
Hoje: Presb. Robson; Próximo domingo: Presb. Sandro.
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Igreja – Fé Reformada
(Parte III)

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 148:1
b) Hino Congregacional nº 7
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 147:1-20
e) Coral Cantares

Sou dizimista
porque...
• Participo das bênçãos de
Deus (Malaquias 3:10-11)
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de
Deus (2º Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos
5:29)
• Deus supre minhas necessidades (Filipenses 4:19)
Solicitamos ao
dizimistas que
confirmem seus nomes
na lista fixada no mural
do Salão Social,
semanalmente.

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Lamentações 3:21-22
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos:
Atos de Louvor
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Júlio
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Gênesis 15:12-21
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 105
e) Ministração da Ceia do Senhor
d) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
05/02
05/02
06/02
07/02
08/02
10/02

Felipe Barros Pires ................................................................. 3967-6376
Igor de Souza de Andrade ..................................................... 3397-5129
Saul Pereira Nogueira ............................................................ 3434-4148
Sara Correa de Castro Figueiredo ....................................... 999232-7733
Driele de Souza .................................................................. 999303 5091
Gabriel Webert de O. Alves ................................................... 99418-8686

